Z6pis ze zased6ni Zastupitelstva obce Se6, konan ho 23.8.2016 v 19:00
ZahAjeni zased6 n i zastu pitelstva
Zased6ni Zastupitelstva obce Sed (d6le t62 jako ,,zastupitelstvo")
o zah6jeno v 19:10 hodin
starostou obce Radkem Dost6lkem (,,d6le jako piedsedajici").
Piedsedajicl schfrze konstatoval, Ze zasedSni bylo i6dnd svoldno a
o kondni veiejn6ho
zastupitelstva byla na Uiedni desce Obecnlho Uiadu Sed zveiejndna v
s $ 93 odst. 1 zAkona
o obcfch po dobu nejm6n6 7 dni, a to od 15.8.2016 do 23.8.201 (piiloha 1). Soudasn6 byla
zveiejn6na na,,elektronick6 Uiedni desce".
PFedsedajici schflze dAle z prezendni listiny piitomnlch clen0
lstva (piiloha 2) konstatoval,
Ze piitomno je 6 dlen& zastupitelstva ( Radek Dost6lek, Lukd5
n, Tom65 Lajza, Pavel
Podhdjeckf, Srajer Luka5, Kateiina Haru5fdkov6 ) (z celkov6ho podtu v5ech dlen0 zastupitelstva),
takZe zastupitelstvo je usnS5enlschopn6 (g 92 odst. 3 zAkona o obcich)
Ur6enf ov6iovateli a zapisovatele
Piedsedajici navrhl urdit ov6iovateli z6pisu Lukd5e Srajera

a

Lu

eabana

a

zapisovatelem

Tom5Se Lajzu. K ndvrhu nebyly vzneseny 26dne protin6vrhy.
Pied hlasov6nim dal piedsedajici moZnost vyj6diit se piitomnlm
Ndvrh usneseni;
Zastupitelstvo obce Sed uriuje ovdiovateli zdpisu Luk65e Srajera
a Luk65e eabana a zapisovatelem Tom65e Lajzu.
Visfedek hlasovdni: Pro ....6.......... Proti .......0......... Zdrleli se "......0
Usneseni 6. 1 bylo schv6leno.

Schv6leni programu:
Piedsedajicisezn6mil piitomn6 s n6vrhem programu, kteni byl vyvd5en
zveiejn6nou na Uiedni desce:

souladu s informaci

- SchvSleniprogramu
- Skupinovyi vodovod Brand'isko
- SchvSleni smlouvy- komunikace

- lnformace o v'istavbd odchovny mlad6ho skotu
- Diskuse
Pied hlasov6nlm byla ddna moZnost zastupitelfim i piitomnyim obdan
Ndvrh usnesen[:
Zastupitelstvo obce Sei schvaluje ndsledujici program zased(tni:
t)

il)
ilr)

tv)

sd6lit sve stanovisko.

- Skupinovf vodovod Brandrisko
- SchvSleni smlouvy- komunikace

- Informace o v,istavb6 odchovny mlad6ho skotu
- Diskuse

Vfsledek hlasov6ni: Pro......6........ Proti .....0........... Zdrtefi se .....
Usneseni 6. 2 bylo schvileno.

Bod l) - - Skupinov'i vodovod Brand'isko

Piedsedajici informoval, Ze byl sezndmen se zdstupci firmy Vodovody a nalizace Jablonn6 nad Orlici
a.s. o plSnovan6m projektu - skupinovf vodovod Brandlisko.
Na katastrdlnim {zemi obce Sed,by se tato akce dot,ikala vristavbou
vodovodniho piivad6de
pouze na obecnich pozemcich a to od polni cesty od N6md1, mezi dp. 2 a 25 a ddle kolem hl. silnice
ve smdru k Sudslavd po prav6 strand komunikace a ddle pak po obecn(
munikaci ke Skrovnici
k eabanfim.

Pied hlasovdnim byla ddna moZnost zastupitelfim i piitomnyim obdanO sd6lit sve stanovisko.
Zastupiteli bylo vzne5eno stanovisko : 1) pokud budou vfkopov6 prdce
do obecni
komunikace, bude opravena v cel6 Slii komunikace asfaltovou. obal.
2) Budouci uloZeni vodovodu neomezl v budoucnosti vVstavbu obecni k nalizace.
Ndvrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Sei schvaluje prolekt - skupinovy vodovod
1) pokud budou vykopove prdce zasahovat do obecni komunikace,
komunikace asfaltovou. obal. smdsi.
2) Budouci uloZenl vodovodu neomezi v budoucnosti vystavbu
uklldd starostovi obce Sei jednat v zajmu obce a uzaviit smlouvu

l.

ll.

za podminek:

opravena v cel6 Siii
i kanalizace.
VaK a.s. podle bodu ltohoto

usnesen[.

Visledek hlasovini: Pro .......6....... Proti .....0........... Zdrteti se ......0.
Usneseni d. 3 bylo schv5leno.

Bod ll. - - Schvdlenl smlouvy- komunikace
Piedsedajici informoval obdany, Ze podle hodnoticich krit6rii (nejni i nabidkovd cena) byl vybr5n
zastupiteli dodavatel na opravu obecnich komunikacifirma Strabag .s. s nab(dkovou cenou
507 946,-

Kd s

dph

Ndvrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele stavby oprava
L

MKi.4.1,5aB

firmu Strabag a.s. s 66stkou 507 946,- Kd
a uklldd starostoviobce podle bodu l. tohoto usneseni tuto

il.

Vfsledek hlasovfni: Pro ...6........... Proti .........0....... ZdrZelise
Usneseni 6.4 bylo schvfleno.

uzaviit.

.

Bod lll. - - Informace o vfstavb6 odchovny mlad6ho
Piedsedajici informoval Ze ZD Mostek ddle pokraduje v piiprav6 projek

u

na odchovnu mlad6ho

skotu v aredlu Sed

Bod Vl.

-

Diskuze

Mistostarosta Tom65 Lajza informoval o kontrole ze Stdtniho oblas

arch(vu, kterd prob6hne

v zdi( 2OL6.

Piedsedajici ukondil zaseddnI zastupitelstva v 19:45 hod.
Piilohy zdpisu:
1) Zveiejn6nd informace o kondnizaseddnlpodle g 93 odst.

l

zAkona

o obcich
2) Prezendnl listina 6len0 zastupitelstva obce

Zdpis hyl vyhotoven dne: 30.8.2016
Zapisovatel : Tomdi Lajza
Ov6iovatel6: LukdS Srajer

dne:30.8.2016

Luk65 eaban

dne:30.8.2016

Starosta: Radek Dost6lek

dne'.30.8.2016

",,H.ufrf ,$;udq",

